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1. Podstawa, cel i zakres opracowania 

 
1.1. Podstawa opracowania 

 
Podstawą do opracowania niniejszego projektu budowlanego są: 

• podkłady budowlane, 

• uzgodnienia z inwestorem, 

• wytyczne branżowe,  

• obowiązujące przepisy:   

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 tekst ujednolicony), 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) wraz z 

późniejszymi zmianami, 

• polskie normy (szczególnie przywołane w załączniku w/w rozporządzenia) oraz publikacje techniczne. 

 
1.2. Zakres opracowania 

 
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem: 

• zasilanie tablicy „TG” przewodami 5xLgY 35 mm2 ze złącza kablowego, 

• tablicę główną „TG”, 

• przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

• instalację gniazd wtyczkowych, 

• instalacje gniazd oraz wypustów zasilających odbiorniki indywidualne, 

• instalację oświetlenia wewnętrznego,  

• instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 

• instalację przeciwprzepięciową,   

• instalację przeciwporażeniową, 

• instalację odgromową, 

• instalację uziemiającą oraz połączeń wyrównawczych. 

 

KLAUZULA: Wszystkie materiały oraz urządzenia elektryczne dla których podano w niniejszym projekcie typ 

oraz producenta, należy traktować jako przykładowe. Jednocześnie dopuszcza się zastosowanie materiałów 

i urządzeń innego typu oraz producenta z zachowaniem porównywalnych (nie gorszych) wymagań i 

parametrów technicznych. 
 

2. Opis techniczny 
 

2.1. Zasilanie instalacji wewn ętrznych w energi ę elektryczn ą  

 
W związku z planowaną przebudową i rozbudową zwiększeniu ulegnie moc zapotrzebowana przez budynek 

do mocy 40 kW. W tym celu Inwestor winien wystąpić do Zakładu Energetycznego odpowiedniego dla 

danego rejonu o zwiększenie mocy do wartości w/w. Proponuje się w miejscu wskazanym na rysunku E01 



 

 

nową lokalizację złącza kablowego, którego wykonanie będzie objęte odrębnym opracowaniem. Projektuje 

się, instalacje elektryczne w budynku zasilić za pośrednictwem nowej tablicy elektrycznej „TG”. 

Bilans mocy tablicy „TG” (stan projektowany) 

Lp Opis Pi kz cosφ tgφ Pz Qz Sz

- - [kW] - - - [kW] [kVar] [kVA]

1 Oświetlenie 2,50 0,60 0,99 0,14 1,50 0,21 1,52

2 Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) 0,10 1,00 0,99 0,14 0,10 0,01 0,10

3

Gniazda wtyczkowe ogólnego zastosowania                           

(8 obwodów po 2,5 kW)
20,00 0,20 0,97 0,25 4,00 1,00 4,12

4 Gniazdo zasilające sterownik kotła 0,50 1,00 0,99 0,14 0,50 0,07 0,51

5 Gniazdo trójfazowe 16A 10,00 0,65 0,90 0,48 6,50 3,15 7,22

6 Potrzeby klimatyzacji i wentylacji 20,00 0,60 0,95 0,33 12,00 3,94 12,63

7

Technologia kuchni:                                                                                              

-patelnia elektryczna - 6 kW                                                                                

-taboret elektryczny - 6 kW                                                                                  

-kuchenka elektryczna - 10 kW = 0,75 x Pn = 7,5 kW                                                                               

-Zmywarka - 2,5 kW                    

22,00 0,70 0,98 0,20 15,40 3,13 15,71

Podsumowanie 75,1 0,53 0,96 0,29 40,0 11,5 41,6

Tablica główna "TG"

 

Moc zapotrzebowana Pz=40kW 

Obliczenia doboru przewodu zasilającego tablicę „TG” 

UN P cosᵩ ɳ IB Mat. Idd ∑kp Idd
' Dł.

[V] [kW] [-] [-] [A] ɣ [A] [-] [A] [m]

1 Tablica "TG" 3 400 40,00 0,96 1,00 60,14 5 x LgY 35 mm² 56 A1 89 1 89 10

L.p. Nazwa 
urządzenia/odbiornika

n 
faz

Sposób 
wyk. 

Typ

Informacja o kablu/przewodzie

 

Spadki napięć

IN k2 I2 IB ≤ IN ≤ Idd
' I2 ≤ 1,45 ·Idd

” Odcinek

[A] [-] [A] [%]

Ogranicznik mocy 63A 63 1,45 91,4 60,14 ≤ 63 ≤ 89 91,4 ≤ 129,05 0,18

Sprawdzenie ochrony przed skutkami przeciążeń

Typ

Informacja o zabezpieczeniu

 
 

Do obliczeń przyjęto obciążalność przewodów z tabeli 52-B1 (Idd=89 A dla sposobu ułożenia A1) z normy 

PN-IEC 60364-5-523:2001. Przyjęto zabezpieczenie zwarciowe w złączu kablowym WT-NH gG 80A oraz 

przeciążeniowe - ogranicznik mocy 63A. 
   

2.2. Tablica główna TG  
 

Do rozdziału energii elektrycznej oraz zasilania elektrycznych instalacji wewnętrznych oraz odbiorników, 

służyć będzie tablica główna „TG” 230/400V w wykonaniu podtynkowym o pojemności 5x24 modułów, 160A, 

w obudowie IP30, klasy I izolacji. 

Tablice montować na wys.1,1-1,85 m (środek) od poziomu posadzki w miejscu wskazanym na rys. E01. 

W tablicy „TG” zaprojektowano: 

• rozłącznik główny z cewką wybijakową, 

• ochronniki przeciwprzepięciowe typu I+II (klasa B+C), 

• kontrole napięcia za pomocą lampki, 

• wyłączniki różnicowo-nadprądowe o członach wyzwalających 30 mA i charakterystykach „B”, 

• wyłączniki różnicowoprądowe o członie wyzwalającym 30mA,  

• wyłączniki nadprądowe zabezpieczające obwody końcowe. 

Schemat ideowy tablicy „TG” przedstawiony został na rys E04. 

 



 

 

2.3. Instalacja gniazd wtyczkowych  

 
Instalację zasilającą gniazda wtyczkowe ogólnego użytku oraz wypustów i gniazd zasilających odbiorniki 

indywidualne, przyjęto rozprowadzać w części dobudowywanej (sanitariaty) oraz w kuchni metodą p/t, jak 

również w części sali zabaw w rurkach po płytami gipsowymi z doprowadzeniem głównych ciągów pod 

sufitem podwyższonym. Instalacje należy wykonać  zgodnie z wytycznymi jak dla budynków mieszkalnych 

wg „N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach 

mieszkalnych. Podstawy planowania” tj. trasy przewodów prowadzić w poziomych i pionowych strefach 

równolegle do ścian, ościeżnic okien i drzwi, sufitu itp., z zachowaniem poniższych odległości: 

• Pozioma strefa dolna – od 15 cm do 30 cm, 

• Pozioma strefa dolna – od 15 cm do 30 cm, 

• Pozioma strefa środkowa – od 90 cm do 130 cm,   

• Pionowa strefa przy drzwiach – od 10 cm do 30 cm, 

• Pionowa strefa przy oknach – od 10 cm do 30 cm, 

• Pionowa strefa w kątach pomieszczeń – od 10 cm do 30 cm. 

Wysokości montażu osprzętu: 

• gniazda wtyczkowe w toaletach, kotłowni - 1,3 m, 

• gniazda wtyczkowe  w kuchni - 1,15 m, 

• gniazda wtyczkowe w części sali zabaw - 0,3 m. 

Podane powyżej wysokości odnoszą się do poziomu posadzki w danym pomieszczeniu. W przypadku 

wysokości innych niż w/w, na rysunkach zaznaczono wysokość wymaganą dla konkretnego gniazda lub 

wypustu. Całość wewnętrznej instalacji elektrycznej projektuje się wykonać przewodami typu YDYżo 

450/750V o średnicach i ilości żył wskazanych na schemacie ideowym. Przyjęto zastosowanie osprzętu 

(gniazda, puszki) o stopniu min. IP20 dla pomieszczeń suchych (sala zabaw) oraz bryzgoszczelny o stopniu 

min.IP44 w pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych tj. toalety, kotłownia, kuchnia. 

Szczegółowy wykaz oraz rozmieszczenie gniazd przedstawia rysunek E01. 
 

2.4. Instalacja o świetlenia wewn ętrznego  
 

Oświetlenie wewnętrzne w poszczególnych  pomieszczeniach   zaprojektowano zgodnie z poniższym 

wykazem: 

W Sali zabaw:    

• oprawy świetlówkowe, rastrowe firmy ELGO typ RASTRA 204PPE  4 X 18W, G13,T8, IP20,I klasa 

ochronności, statecznik elektroniczny. 

W kuchni: 

• oprawy przemysłowe świetlówkowe, ze statecznikiem elektronicznym HERMETIC firmy ELGO 254E 

2x54W G5 T5 IP65 klasa ochronności I. 

W kotłowni: 

• oprawy przemysłowe świetlówkowe, ze statecznikiem elektronicznym HERMETIC firmy ELGO 254E 

2x54W G5 T5 IP65 klasa ochronności I. 

W toaletach: 



 

 

• plafoniery sufitowe lub ścienne firmy ELGO typ SELIA 226P, 2x26W, świetlówka kompaktowa PLC 

4pin, IP65, trzonek G24g, 

• plafoniery sufitowe lub ścienne firmy ELGO typ SELIA 122C, 1x22W, T5 kołowa, IP65, trzonek 

2GX13. 

Sterowanie oświetleniem, odbywać się będzie poprzez tradycyjne łączniki instalacyjne montowane 

podtynkowo, na wys. 1,3 m od poziomu utwardzonej podłogi (posadzki). Stosować należy łączniki o stopniu 

ochrony uzależnionym od przeznaczenia pomieszczenia tj. o stopniu min. IP20 dla pomieszczeń suchych 

(sala zabaw) oraz bryzgoszczelny o stopniu min.IP44 w pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo 

wilgotnych tj. toalety, kotłownia, kuchnia. Rozprowadzenie instalacji zasilającej wewnętrzne instalacje 

oświetleniowe, przyjęto jak dla gniazd wtyczkowych, wg zasad i uwag opisanych w pkt. 2.3, z zastosowaniem 

przewodów typu YDYżo 450/750V o średnicach i ilości żył wskazanych na schematach ideowych (rysunek 

E04). 

Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunkach nr E02.  
 

2.5. Awaryjne o świetlenie ewakuacyjne 
 

Celem spełnienia wymogów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym w obiektach budowlanych, 

w budynku przyjęto wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, poprzez  opraw zastosowanie 

poniższych opraw (oznaczenia literowe zgodnie z oznaczeniami i rozmieszczeniem na rysunku E02): 

1. „A” - Oprawa oświetlenia awaryjnego Tiger firmy AWEX, T5, 8W, IP22, klasa II izolacji , awaryjna 

praca SE, z  przyciskiem autotestu PT, czas świecenia 1 h - bez piktogramu 

2. „B” - Oprawa oświetlenia awaryjnego Tiger firmy AWEX, T5, 8W, IP22, klasa II izolacji , awaryjna 

praca SE, z przyciskiem autotestu PT, czas świecenia 1 h - z piktogramem „WYJŚCIE AWARYJNE” 

3. „C” - Oprawa oświetlenia awaryjnego HELIOS firmy AWEX, T5, 8W, IP42, klasa II izolacji , awaryjna 

praca SE, z przyciskiem autotestu PT, czas świecenia 1 h  -  z piktogramem „Kierunek do wyjścia 

drogi ewakuacyjnej (w lewo)” 

4. „D” - Oprawa oświetlenia awaryjnego HELIOS firmy AWEX, T5, 8W, IP42, klasa II izolacji , awaryjna 

praca SE, z przyciskiem autotestu PT, czas świecenia 1 h  -  z piktogramem „Kierunek do wyjścia 

drogi ewakuacyjnej (w prawo)” 

5. „E” - Oprawa oświetlenia awaryjnego HELIOS firmy AWEX, T5, 8W, IP42, klasa II izolacji , awaryjna 

praca SE, z przyciskiem autotestu PT, czas świecenia 1 h  -  z piktogramem „Drzwi ewakuacyjne 

(prawe)” 

6. „F” - Oprawa oświetlenia awaryjnego HELIOS firmy AWEX T5, 8W, IP42, klasa II izolacji , awaryjna 

praca SE, z przyciskiem autotestu PT, czas świecenia 1 h  -  z piktogramem „Drzwi ewakuacyjne 

(lewe)” 

7. „G” - Oprawa oświetlenia awaryjnego HELIOS firmy AWEX ,T5, 8W, IP42, klasa II izolacji , awaryjna 

praca SE, z przyciskiem autotestu PT, czas świecenia 1 h  -  z piktogramem „WYJŚCIE AWARYJNE” 

8. „H” - Oprawa oświetlenia awaryjnego HELIOS firmy AWEX T5, 8W, IP65, klasa II izolacji , awaryjna 

praca SE, z przyciskiem auttoestu PT, czas świecenia 1 h -  z piktogramem „WYJSCIE AWARYJNE” 

Przyjmuje się pracę w/w opraw z piktogramami tylko po zaniku napięcia z sieci, tj. tryb awaryjny SE.  Moduły 

awaryjne powinny umożliwiać czas świecenia opraw min.1h oraz posiadać funkcje autotestu. Oprawy 



 

 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przyjęto montować na ścianach na wysokości 2,5 m. W przypadku 

montażu nastropowego wysokość montażu odpowiednia do wysokości sufitów w danym pomieszczeniu 

W miejscach zlokalizowania na drodze ewakuacyjnej urządzeń p.poż (gaśnice, przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu, hydrant), apteczek medycznych oraz w przypadku zmiany poziomu podłogi (próg, stopień), zostaną 

zamontowane dodatkowe oprawy awaryjne (maks. odległość 2m), które mają zapewnić natężenie 

oświetlenia co najmniej 5 lx. 

Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wykonać należy zgodnie z normą PN-EN 1838:2005 

zastosowania oświetlenia -- oświetlenie awaryjne. Wszystkie oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  

muszą posiadać aktualny certyfikat CNBOP (informację należy mieć na uwadze w przypadku próby zamiany 

typu i rodzaju oprawy na inną niż zastosowana w projekcie).  

Rozmieszczenie opraw pokazano na rys. nr E02. 
 

2.6. Instalacja ochrony odgromowej i uziemiaj ącej 
 

Biorąc pod uwagę fakt że budynek jest istniejący, projektuje się wykonanie uziomu otokowego z bednarki 

FeZn 30x4 mm ułożonej w odstępie 1m od fundamentów budynku, ułożonej na głębokości max.0,5 m. Uziom 

w miejscu wskazanym na rysunku E03 należy połączyć z przewodami odprowadzającymi poprze złącza 

kontrolne. Na dachu przyjmuje się wykonanie instalacji odgromowej, nienaprężanej, poprzez wykonanie 

zwodów drutem stalowym ocynkowanym  Ø8 mm na wspornikach wzdłuż kalenicy oraz z zejściem w 

narożach budynku do przewodów odprowadzających. Ze zwodami na dachu należy łączyć elementy 

metalowe typu: rynny, drabinki itp. W przypadku stosowania urządzeń mających połączenie z wewnętrzną 

instalacją elektryczną  tj. wentylatory na kominach itp. projektuje się wykonanie iglic nie połączonych z 

obudową urządzenia w odstępie izolacyjnym s>0,35 m od chronionego urządzenia. 

Rezystancja uziemienia powinna być nie większa niż 10 Ω. W przypadku trudności w uzyskaniu wymaganej 

wartości rezystancji uziemienia, w narożach budynku należy pogrążać uziomy pionowe np. pręty ∅16 mm 

FeZn o długości 3 m, aż do momentu uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia. Wszystkie 

połączenia instalacji uziemiającej należy zabezpieczyć przed korozją poprzez pomalowanie i pokrycie 

preparatem ochronnym, chroniącym elementy uziemienia w gruncie przed korozją. 

Instalację odgromową oraz uziemiającą przedstawia rysunek nr E03. 
 

2.7. Instalacja przeciwprzepi ęciowa   
   

Do ochrony przed przepięciami przyjęto zastosowanie w rozdzielnicy głównej ochronników przepięciowych 

typu 1+2 (klasa B+C) np. firmy OBO Betterman, typ V25-B+C/4.   
 

2.8. Przeciwpo żarowy wył ącznik pr ądu 
         
Przy wyjściu głównym z budynku przyjęto zabudowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Wyłącznik ten w 

przypadku wystąpienia zagrożenia, poprzez pobudzenie cewki wzrostowej rozłącznika głównego tablicy 

„TG”, pozbawi cały budynek zasilania  w energią elektryczną. Połączenie przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu z rozłącznikiem głównym w tablicy „TG”, przyjęto  wykonać przewodem niepalnym typu HDGs 3x1,5 

mm2 FE180/PH90 w rurce PVC RL 18. 

Lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu przedstawiona została na rys.nr E01.    
 

 



 

 

2.9. Instalacja przeciwpora żeniowa  oraz poł ączeń wyrównawczych 
 

Ochronę przeciwporażeniową podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, kabli, osprzętu 

instalacyjnego, jak również urządzeń elektrycznych oraz stosowanie obudów o stopniu IP odpowiednim do 

warunków atmosferyczno-środowiskowych w którym zostaną zainstalowane. Ochrona przeciwporażeniowa 

dodatkowa zapewniona zostanie w zależności od klasy ochronności poprzez zastosowanie: 

• dla urządzeń klasy ochronności I - samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie TN-S, 

• dla urządzeń klasy ochronności II - izolacji podwójnej lub izolacji wzmocnionej. 

Ochronę uzupełniającą w stosunku do ochrony podstawowej przyjęto wykonać za pomocą wyłączników 

różnicowoprądowych o prądzie różnicowym 30mA, które zabezpieczać będą obwody odbiorcze indywidualne 

bądź grupy obwodów (wg schematu ideowego). 

Ochrona uzupełniająca w stosunku do ochrony dodatkowej spełniona zostanie poprzez zastosowanie 

połączeń wyrównawczych głównych oraz miejscowych. W tym celu w kotłowni   przyjęto zabudowę głównej 

szyny uziemiającej (GSU), którą należy połączyć przewodem uziemiającym (płaskownik FeZn 30x4 mm) z 

uziomem budynku. Wartość rezystancji uziemienia dla celów ochrony przeciwporażeniowej nie powinna 

przekraczać wartości 30 Ω.  Z w/w szyną GSU należy połączyć przewodem min. LgYżo 16 mm2 (główne 

przewody wyrównawcze) wszystkie metalowe przewody wodne, kanalizacyjne, gazowe, klimatyzacyjne, 

ogrzewnicze itp. ,rozprowadzone w  budynku oraz szynę PE tablicy „TG”.   

W kuchni ze względu na zwiększone ryzyko porażenia prądem elektrycznym przyjęto zastosowanie 

miejscowej szyny wyrównawczej (MSW), połączonej przewodem LgYżo 16 mm2 z zaciskiem PE tablicy „TG”.  

W przypadku połączeń wyrównawczych dodatkowych między dwoma częściami przewodzącymi dostępnymi 

(obudowy urządzeń elektrycznych), przekrój przewodu połączenia wyrównawczego dodatkowego powinien 

być nie mniejszy niż przekrój przewodu ochronnego PE o mniejszej średnicy, przyłączonego do danej części 

przewodzącej dostępnej oraz nie mniejszy niż 0,5 średnicy przewodu PE przyłączonego do części 

przewodzącej dostępnej przy połączeniu jej z częścią przewodzącą obcą.  

W w/w przypadkach przekroje przewodów połączeń wyrównawczych dodatkowych nie mogą być mniejsze 

niż 2,5 mm2 Cu jeżeli są chronione mechanicznie (rurki PVC) oraz 4 mm2 Cu gdy taka ochrona nie 

występuje.   

Wszystkie połączenia wyrównawcze w/w przewodami należy wykonać w rurkach PVC o średnicy min. RL18. 
 

2.10. Zestawienie rysunków 

 
E01 Wewnętrzne instalacje elektryczne - gniazda, siła   

E02 Wewnętrzne instalacje elektryczne - oświetlenie podstawowe i awaryjne   

E03 Instalacja uziemiająca i odgromowa 

E04 Schemat ideowy zasilania oraz tablica „TG” 

 


